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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 18 juli 2019
1.1 Marknadssituationen mjölk
Under 2018 ökade invägningen av mjölk inom EU med 0,9 procent jämfört med
2017. Invägningen i Sverige minskade med 2,0 procent under samma period.
Under januari-april 2019 ökade invägningen inom EU med 0,3 procent och
invägningen i Sverige med 0,2 procent.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,8 euro/100 kg i
maj 2019. Avräkningspriset är 5 procent högre än i maj 2018 Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver inom EU har varit stabilt de senaste veckorna. Priset
ligger nu på 206 euro/100 kg vilket är 35 procent högre än motsvarande vecka
2018 och 21 procent högre än interventionspriset. Priset på smör har varit stabilt
de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på smör inom EU är i dagsläget
394 euro/100 kg, vilket är 30 procent lägre än föregående år men 78 procent
högre än interventionspriset.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av maj till 749 ton. Allt
pulver i lager är sålt.
Under januari-maj 2019 var exporten från EU av ost 2 procent högre och
exporten av skummjölkspulver 32 procent högre än under januari-maj 2018.
Exporten av smör/smörolja var 5 procent högre medan exporten av
helmjölkspulver från EU var 24 procent lägre under samma period.

1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Uppköp av skummjölkspulver till interventionslager
Punkten ströks från dagordningen eftersom inga anbud hade inkommit.

1.3 Övriga frågor
1.3.1 Information om ändring av KN-numret för mjölkpulver med tillsatt
fett (fat filled powders)
Kommissionen informerade om att man för diskussioner med DG Taxud för att
införa ett nytt KN-nummer för pulver med tillsatt fett. Det är en produkt som
består av mjölkprotein och vegetabiliskt fett eller olja. Marknaden för denna
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produkt växt de senaste åren. Idag klassas produkter under KN-nummer
1901 90 99 och förslaget är att införa ett helt nytt KN-nummer för denna
produkt, 190190 95.
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